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Elke dag, 
wereldwijd, 
worden PIA 
problemen op 
varkensbedrijven 
succesvol 
aangepakt.

Ileitis, in de volksmond PIA, 
is een infectieuze darmaan-
doening veroorzaakt door 
Lawsonia intracellularis. 
Deze aandoening heeft 
verschillende verschijnings-
vormen en komt voor op 
varkensbedrijven wereldwijd. 
Infectie met Lawsonia 
intracellularis zorgt voor 
grote economische schade.

 Al méér dan
400 miljoen 
varkens  
beschermd

ABCD



ROER OM

Varkenshouder Bart van Kerkhof uit het Brabantse Middelbeers 
zat in de problemen: hij kampte met de ziekte PIA op zijn bedrijf 
met alle narigheid en een fors antibioticagebruik tot gevolg. Bij 
varkensbedrijf Van Kerkhof bleek het vaccineren een uitkomst te 
zijn. Van Kerkhof is tevreden over de resultaten na anderhalf jaar 
gebruik van Enterisol Ileitis: “Ik heb minder zieke dieren en uitval en 
het gemiddelde uitvalsgewicht is gedaald van 71 naar 57 kg. En m’n 
groeicijfers zijn toegenomen met een kleine 30 gram per dag.”

PIA ONDANKS INZET ANTIBIOTICA

Sinds 2010 kampt het bedrijf met de ziekte PIA. “Er was te veel 
uitval onder de zware varkens en de technische resultaten konden 
beter”, vertelt Van Kerkhof. De klinische symptomen in combinatie 
met bloed- en mestonderzoek wezen uit dat het ging om PIA, vertelt 
bedrijfsdierenarts Chrys Charpentier van Varkens Gezondheids 
Team Zuid. Er werden antibiotica ingezet tegen de acute vorm van 
de aandoening. “Deze aanpak zorgde wel voor een verbetering, maar 
de acute vorm van PIA bleef bestaan”, aldus Charpentier. Juni 2012 
werd gestart met het vaccineren. Alle varkens werden een week na 
opleg in de vleesvarkensstal, gevaccineerd met een eenmalige dosis 
Enterisol Ileitis via het drinkwater. 

RESULTATEN NA VACCINATIE

In het eerste kwartaal van 2012 werd nog antibioticum ingezet om 
de varkens te behandelen tegen PIA: de dierdagdosering (ddd) was 
8,2 bij de zeugen en 1,2 bij de vleesvarkens. In het tweede kwartaal 
2012 bedroeg de ddd 6 bij de zeugen en 3 bij de vleesvarkens. In 
juni 2012 werden de eerste varkens via het drinkwater behandeld 
met Enterisol Ileitis. Het effect was enorm, vertelt Van Kerkhof. “Ik 
zag niet alleen mijn antibioticumgebruik sterk dalen naar 2,8 bij de 
zeugen en nihil bij de vleesvarkens in het derde kwartaal, maar er 
was ook minder uitval bij de zware vleesvarkens. Het vierde kwartaal 
2012 zette de daling van het antibioticumgebruik door naar een ddd 
van 1 bij de zeugen en nihil bij de vleesvarkens.” De technische re-
sultaten klommen weer op en sinds het bedrijf vaccineert tegen PIA 
is de gemiddelde groei bij de varkens met 30 gram per dag toege-
nomen en is de voederconversie met 0,16 verbeterd.

ervaringen uit het veld

NEDERLAND

BART VAN KERKHOF

Het varkensbedrijf van Bart van Kerkhof werkt 
op twee locaties: in Middelbeers staat een  
bedrijf met 540 zeugen en 1.700 vleesvarkens 
en in Wintelre een bedrijf met 425 zeugen en 
3.600 vleesvarkens.

Groei á
Uitval â
Antibiotica â
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ervaringen uit het veld

WAAROM HEEFT U BESLOTEN  
OM ENTERISOL ILEITIS IN TE GAAN ZETTEN?

Vanwege diarree moest ik in de periode van spenen 
tot slacht twee keer kuren met antibiotica. Ook was de 
voederconversie te hoog. Ik wilde minder antibiotica 
gaan gebruiken en de voederconversie verbeteren.

WAT MERKTE U NA  
HET INZETTEN VAN ENTERISOL ILEITIS?

Na het inzetten van Enterisol Ileitis zag ik minder pro- 
blemen. De sterfte van spenen tot slacht was verminderd 
van 6% tot 3,5%. Ook de voederconversie verbeterde. Het 
vaccin werd ingezet als onderdeel van een project met als 
doel om de groei per dag met 50 gram te verbeteren. 

LUKTE HET U OM DANKZIJ ENTERISOL ILEITIS  
HET ANTIBIOTICAGEBRUIK TE VERLAGEN?

Ik was zo tevreden met de verbeteringen dat ik besloot 
om te blijven vaccineren. Het is gelukt om het anti-
bioticagebruik met 80% te reduceren.

WAT VINDT U VAN ORALE VACCINATIE?

Enterisol Ileitis wordt gevaccineerd via de dosator op 
4 dagen na het spenen. Ik heb er vertrouwen in dat alle 
biggen het vaccin binnen krijgen en de voorbereiding 
van het vaccineren kost voor 3000 biggen slechts 
10 minuten. 

DENEMARKEN

PREBEN BRAMMING 
Houdt varkens van spenen tot slachtleeftijd, 
levert 7.500 varkens per jaar af.  
Gebruikt Enterisol Ileitis sinds 2007.

Groei á
Voederconversie â 
Uitval â
Antibiotica â
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stap vooruit!
VERBETERDE UNIFORMITEIT VLEESVARKENS 

PIA (Ileitis) was op het bedrijf van Marco Oostenbrink in Rheezer-
veen op het oog nooit een probleem. Tot zijn eigen verrassing had 
vaccinatie met Enterisol Ileitis toch effect. Een hogere groei en een 
toename van de uniformiteit zorgen voor een plus van minimaal 
€ 3,- per afgeleverd varken.

INTERESSANT EXPERIMENT 

Het voorstel van dierenarts Johan Kamp om mee te doen aan een 
proef van Boehringer Ingelheim Animal Health om te kijken naar 
de effecten van entingen tegen PIA, viel direct goed bij Marco. 
“Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat nieuws. En als je niets pro-
beert, leer je ook niets.” Daar komt bij dat Marco al een aantal jaar 
intensief bezig is met het terugdringen van het antibioticagebruik 
op zijn bedrijf. Een Circo-vaccinatie is al standaard. “En wie weet 
kon een PIA-vaccinatie ook bijdragen aan verdere reductie van het 
antibioticagebruik.”

€ 3,- PER VARKEN

Op het bedrijf werden 2 keer 600 biggen gevolgd. De ene groep 
kreeg een vaccinatie met Enterisol Ileitis, de andere groep niet. 
Vaccinatie via het drinkwater was ten tijde van de proef op het 
bedrijf niet mogelijk, dus werd per big 2 cc oraal toegediend 
(drenching). In de proef zijn de varkens gewogen bij vaccinatie 
en bij afleveren. Resultaat: bij de gevaccineerde varkens lag de 
levensgroei 40 gram per dag hoger. “Maar net zo belangrijk was 
de toegenomen uniformiteit bij de vleesvarkens”, vertelt Marco. 
“Had ik normaal gesproken na 2 leveringen 60% van de koppels 
vleesvarkens afgeleverd, nu ligt dat op 80%. Bovendien ogen de 
varkens gezonder.” De extra groei en de daarmee samenhangende 
betere voederconversie leveren een voordeel op van € 3,81 per 
afgeleverd varken. Na aftrek van de kosten voor de vaccinatie 
blijft het voordeel bijna € 3,- per varken. Dat is nog exclusief de 
meeropbrengsten door betere uniformiteit en de voordelen van de 
hogere omloopsnelheid. “Zonder klinische verschijnselen heeft 
de aanwezige PIA dus toch een effect op de groei van de dieren”, 
concludeert Marco. De vaccinatie met Enterisol Ileitis had ook nog 
het gewenste resultaat op het antibioticagebruik. De soms tegen 
PIA ingezette antibiotica zijn nagenoeg van het bedrijf verdwenen. 
Hij is dan ook doorgegaan met de vaccinatie maar voor het gemak 
wel overgestapt op vaccinatie via de dosator.

Groei á
Voederconversie â
Uniformiteit á
Antibiotica â

NEDERLAND

MARCO OOSTENBRINK 

Gesloten varkensbedrijf, 320 zeugen en 2500 
vleesvarkens in Rheezerveen (Overijssel). 
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ervaringen uit het veld

HOE DENKT U OVER ENTERISOL ILEITIS?

Ik denk dat vaccinatie tegen PIA een “must” is omdat het varkens 
beschermt door locale immuniteit op darmniveau op te bouwen.  
Er zijn geen twijfels over de effectiviteit op de varkensbedrijven 
waar ik kom. De fokbedrijven zijn overtuigd van de voordelen en 
de vleesvarkensbedrijven zijn bereid om een meerprijs te betalen 
voor gevaccineerde varkens. Alle voordelen die zij tot nu toe gezien 
hebben zoals een verbeterde voederconversie, lagere sterfte, 
hogere groei en minder variatie tonen aan dat vaccinatie loont. 

HEEFT ENTERISOL ILEITIS HET ANTIBIOTICAGEBRUIK VERMINDERD?

Het alternatief voor vaccinatie is behandeling met antibiotica. Dit 
werkt echter alleen als je op tijd de symptomen herkent. In het 
huidige debat over antibioticagebruik, geef ik de voorkeur aan 
vaccinatie. Vaccinatie tegen PIA heeft op de bedrijven waar ik kom 
gezorgd voor minder antibioticagebruik.

WAT VOOR SOORT PROBLEMEN WERDEN DOOR PIA VEROORZAAKT? 

PIA was een groot probleem bij de vleesvarkens. Er waren geregeld 
uitbraken van diarree, de sterfte was te hoog (tot 6%) en er was 
een toename in variatie van lichaamsgewicht. Nu is dit allemaal 
veranderd, er is geen diarree meer, sterfte is flink gedaald en de 
variatie in lichaamsgewicht is afgenomen. Dit betekent dat de 
varkens meer opleveren bij de slacht. Ook zijn de groeicijfers 
verbeterd. In de batterij is de gemiddelde groei per dag nu 450 gram 
en bij de vleesvarkens 835 gram.

DUITSLAND

HERBERT NAGEL 

Dierenarts, consultant varkensgezondheid

Groei á
Uniformiteit á 
Uitval â
Antibiotica â
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stap vooruit!

Uitval â
Antibiotica â

4% UITVAL DOOR ACUTE PIA

In 2007 begonnen de problemen met PIA in de opfokstal, maar ook 
bij de vleesvarkens. Op het hoogtepunt van de problemen was de 
uitval aan het einde van de vleesvarkensperiode door acute PIA 4%. 
Aanvankelijk werd geprobeerd het probleem te onderdrukken met 
tylosine, zelfs tot 4 dagen per week. De problemen bleven echter 
aanhouden. Op een gegeven moment is de knop omgezet en is 
gekozen voor vaccinatie tegen PIA met Enterisol Ileitis. Inmiddels 
worden alle biggen via het drinkwater gevaccineerd en zijn anti-
biotica verleden tijd. John: “De impact op de dierdagdosering is 
enorm, eerst zagen we dit bij de opfokgelten en later ook bij de 
vleesvarkens.”

TERUG NAAR DE BASIS

Het vaccineren gebeurde eerst met de drench maar omdat dit te  
arbeidsintensief was, is al snel gekozen voor vaccinatie via het 
drinkwatersysteem. John geeft aan dat vaccinatie via het drink- 
water qua arbeid weinig voorstelt, het kost hem ongeveer 10 minuten 
om een afdeling biggen op de batterij te vaccineren. Hij heeft 
een drinkwaterleiding en een medicijnleiding, deze laatste wordt 
eigenlijk alleen voor PIA vaccinatie en ontwormen gebruikt. Vóór 
vaccinatie maakt John de juiste hoeveelheid basisoplossing aan, 
zoveel als de biggen in 4 tot 6 uur opdrinken, met daarin opgelost 
het aantal benodigde doseringen. Hierna stelt hij de dosator in en 
zet hij de laatste nippel open zodat de leiding gevuld wordt met de  
vaccinoplossing. Na gebruik reinigt John de leidingen met Aquaclean.

GEEN ANTIBIOTICA MEER NODIG

Na de overstap van tylosine naar Enterisol Ileitis heeft John geen 
teruggang gezien in de technische resultaten. Antibiotica worden 
door John niet meer ingezet en wat er nog staat, gaat over de 
datum. Met als logisch gevolg: een dierdagdosering van 1. “Dit 
beleid dwingt je terug te gaan naar de basis en kritisch te kijken 
naar algemene zaken als voer, water en ventilatie. Je maakt een 
extra rondgang langs de gespeende biggen, vangt dieren warm op 
en zorgt dat de afdelingen dan ook droog zijn.” Volgens John lossen 
antibiotica geen problemen op en geven ze slechts garantie tot aan 
de deur. Vaccineren sluit aan bij zijn visie problemen op te lossen 
en omstandigheden te optimaliseren.

NEDERLAND

JOHN EN JACK THEELEN 

Het subfokbedrijf van John en Jack Theelen 
in Beringe (Limburg) bestaat uit 600 zeugen, 
eigen aanfok (1100 dierplaatsen en 600 
speenbiggenplaatsen) en een huurstal met 500 
vleesvarkensplaatsen. De locatie in Koningslust 
telt 1700 speenbiggen en 3500 plaatsen voor 
opfokvarkens en vleesvarkens. In Meijel heeft 
het bedrijf nog een voergeldstal met 850 plaats-
en. www.theelenfokvarkens.nl 
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WAT IS UW ERVARING MET ENTERISOL ILEITIS?

VERENIGDE STATEN 

HOWARD HILL

Iowa Select Farms.

Dierenarts, verantwoordelijk voor de gezond-
heid van 3,5 miljoen biggen per jaar. Het is beter voor de werknemers, beter voor 

het bedrijf en winstgevend, dus  

een win-win voor iedereen.

We zien nog maar 
zelden klinische gevallen

Vaccineren tegen PIA  

is zeer succesvol.

Klinische verschijnselen  â
Winstgevendheid  á

ervaringen uit het veld

6



Voederconversie  â
Klinische verschijnselen  â
Uitval â
Antibiotica â

HOE DENKT U OVER VACCINATIE MET ENTERISOL ILEITIS?

Na de inzet van Enterisol Ileitis, heb ik de zekerheid van een sterke 
vermindering van de klinische verschijnselen gerelateerd aan PIA.

LUKT HET U, HET ANTIBIOTICAGEBRUIK  
DANKZIJ ENTERISOL ILEITIS TE VERMINDEREN?

De goede bescherming door vaccinatie vermindert het gebruik van 
antibiotica. Het is een goede aanpak met het oog op antibiotica- 
reductie.

WAT WAS DE IMPACT VAN VACCINATIE OP DE RESULTATEN?

Veel ervaring met het gebruik van Enterisol Ileitis toont aan dat 
vaccineren bijdraagt aan minder behandelingen en sterfte gerela-
teerd aan PIA. Een goede bescherming tegen PIA door vaccinatie 
draagt bij aan een verbetering van de productieparameters die 
normaal gesproken door PIA negatief worden beïnvloed. Sterfte, 
antibioticagebruik en voederconversie zijn met name belangrijk 
voor een goed rendement.

WAT VINDT U VAN ORALE VACCINATIE?

Orale vaccinatie is een snelle manier om een groot aantal varkens 
te vaccineren. Uit meerdere ervaringen blijkt dat de verwachte 
bescherming is verkregen en de resultaten zijn verbeterd. 

CANADA

ALAIN RICARD 

Isopork Inc.

Dierenarts, verantwoordelijk voor de  
gezondheid van 25.000 zeugen. 

stap vooruit!

7



cijfers

De gezondheid van je varkens heeft grote impact op de prestaties, zowel in de zeugenhouderij als in de vleesvarkenshouderij. 
Darmgezondheid is een belangrijk deel van de algehele gezondheid van het varken. Het verbeteren van gezondheid begint met 
het vaststellen van de actuele gezondheidsstatus. Daarnaast is inzicht in de technische kengetallen van het bedrijf belangrijk 
bij het inzetten van de juiste maatregelen.

Een infectie met PIA heeft vaak een directe invloed op de voederconversie. Omdat voerkosten veruit het grootste deel uitmaken van 
de kosten, tot wel 62% bij een gesloten bedrijfsvoering, loont een investering in een goede darmgezondheid al snel de moeite. 

Prijzen vleesvarkenbrok €/100kg

Voerprijzen hoog: investeren in goede gezondheid loont 
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cijfers cijfers
Vaccinatie met Enterisol Ileitis 
verbetert de voederconversie

Een hogere groei met minder voer
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Controle

Enterisol®  
Ileitis

Verschillende studies tonen een ROI 
van Enterisol Ileitis aan van 3:1 tot 4:1! 
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Investering Opbrengst

WINST

Adam, M., Proc Allen D. Leman Swine Conference 2007, 33

Verbetering van de voederconversie met 0,1 
bespaart 9 kg voer op het groeitraject van 25-115 kg.
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Lawsonia Infectie
Hoe tast Lawsonia intracellularis de darmcellen aan?
PIA wordt veroorzaakt door Lawsonia intracellularis. Dit is een bacterie die in darmcellen van de dunne darm, en eventueel van de dikke darm, 
binnendringt. Geïnfecteerde darmcellen in de crypten van het darmslijmvlies gaan abnormaal vermenigvuldigen en vervangen niet de volwassen 
darmcellen. Hierdoor wordt de opname van voedingsstoffen verstoord.

Darmvlokken geïnfecteerd met Lawsonia intracellularis
Afwijkende darmvlokken waardoor de opname van voedingsstoffen 
is verstoord.

Darmvlokken beschermd door Enterisol Ileitis 
Normale opname van voedingsstoffen met een optimale 
voederefficiëntie.

Voedingsstoffen
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Lawsonia Infectie Lawsonia Infectie
De aandoening PIA
De ziekte PIA of Ileïtis wordt veroorzaakt door de bacterie Lawsonia intracellularis. Deze bacterie komt wereldwijd op de meeste varkens-
bedrijven voor. Geïnfecteerde dieren scheiden de bacteriën uit met de mest die vervolgens via voorwerpen en mensen verder worden verspreid  
over het bedrijf.

Diagnostiek en behandeling
Door bloedonderzoek, mestonderzoek, sectie van zieke of gestorven dieren in combinatie 
met de klinische symptomen, wordt de diagnose van deze ziekte gesteld. Diverse antibiotica 
kunnen worden ingezet om de zieke dieren te behandelen. In 2006 heeft Boehringer Ingelheim 
Enterisol Ileitis op de markt gebracht waardoor ook preventieve behandeling mogelijk is.

De subklinische vorm treedt op bij biggen 
en vleesvarkens en veroorzaakt een 
mindere groei, hogere voederconversie en 
meer uitval.

De chronische vorm kan vanaf 7 weken 
leeftijd worden gezien, maar uit zich 
meestal 2-4 weken na opleg als vlees-
varken. Deze vorm veroorzaakt een slechte 
groei en matige uniformiteit.

De acute vorm komt voor bij oudere vleesvarkens, opfokvarkens en zeugen. Hierbij 
worden bleke varkens en een bloederige en stinkende diarree gezien. 
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Enterisol® Ileitis
De voordelen van Enterisol Ileitis

 Eerste en enige orale vaccin 
 tegen PIA

 Verbeterde voederconversie

 Minder antibiotica

 Gemakkelijke toediening

Het belang van orale vaccinatie:

 Natuurlijke infectieroute

 Locale immuniteitsopbouw

Vaccineren was nog nooit zo makkelijk:

 Grote aantallen biggen in korte tijd vaccineren

 Geen stress voor big en boer
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Enterisol® Ileitis
Wijze en leeftijd toediening

Zuigbig Speenbig Vleesvarken

1% 32% 66%

Vaccinatie met Enterisol Ileitis gebeurt eenvoudig via het drinkwater. Op onderstaande manieren.

Drench
2%

Drinkwater
66%

Lange trog
32%

Op basis van 120 bedrijven t/m 15 april 2014.
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Nederland

Enterisol® Ileitis
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Enterisol® Ileitis
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320

2.400

+25 gram/dag

Minder behande- 
lingen voor PIA.

Hogere slachtop-
brengst per varken

Proefbedrijf

Sterksel
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43.000

van spenen tot slacht

+16 gram/dag

-0,11

-25%

Frankrijk

12 bedrijven
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OPBRENGST

BEDRIJVEN

ANTI-
BIOTICA

VC
VERBETERING

ZEUGEN GROEI UITVAL

VLEES
EXTRA
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BEDRIJVEN

ANTI-
BIOTICA
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-60%

€/varken

+3,84

ZEUGEN GROEI UITVAL

VLEES
EXTRA

OPBRENGST

BEDRIJVEN

ANTI-
BIOTICA

VC
VERBETERING

bewijst waarde
onder verschillende omstandigheden
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Enterisol® Ileitis

Emmer Maatbeker 3 liter Thiosulfaat

Enterisol® Ileitis 
Handleiding voor toediening

Enterisol® Ileitis
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     OPSLAG

DAG VAN VACCINEREN

VOORAFGAAND AAN VACCINATIE

Enterisol Ileitis 
Enterisol Ileitis 

Plaats het vaccin onmiddelijk na 
ontvangst in de koelkast (2-8 °C).

      Enterisol lleitis

STAP 3: Maak de benodigde hoeveelheid 
vaccin aan door het steriele water aan 
het gevriesdroogde vaccin toe te voe-
gen. Indien dit met een overloopnaald 
gebeurt, is het belangrijk om als eerste 
de fl es met oplossing aan te prikken. 
Goed schudden en meteen gebruiken.

STAP 1: Vul de container met dezelfde 
hoeveelheid water als de vorige dag 
gemeten.

STAP 2: Voeg de Reload Pack toe aan de 
vooroplossing. Gebruik 1 Reload Pack 
per 550 liter eindoplossing.

     
     

  ris
ol Ileitis

STAP 4: Mix het vaccin met de 
vooropossing.

dosatorslang

STAP 5: Plaats het uiteinde van de toe-
voerslang van de dosator op de bodem 
van de container.

STAP 6: Zorg dat de watertoevoer via de 
dosator verloopt.

A B

STEP 7:  Check drinker STEP 8:  Wait for blue waterSTAP 7: Spoel de laatste drinknippel bij de te
vaccineren dieren door totdat de blauwe vaccin-
oplossing uit de nippel komt.

12 L

3 L

begin

eind

STEP 1: Using tap water, measure the 
amount of stock solution used in 4 hours.

opname

9 L
voorbeeld

gebruik een schone 
emmer/container die 
alleen voor vaccineren 
wordt gebruikt.

STAP 1: De dag voorafgaand aan 
vaccinatie. Bepaal de benodigde hoeveel-
heid vooroplossing door het meten van 
het verbruik gedurende 4 uur. Doe dit 
op hetzelfde moment van de dag als 
gepland bij vaccinatie en bij dezelfde 
groep biggen.

antibiotica

STAP 2: Zorg dat de te behandelen 
varkens geen antibiotica ontvangen 
vanaf 3 dagen voor vaccinatie tot en 
met 3 dagen na vaccinatie.

          SCHOONMAKEN

STAP 1: Reinig de container en spoel 
de dosator met schoon leidingwater.

STAP 8: Controleer 
tijdens het vaccine-
ren een aantal 
malen de afname 
van de vaccin-
oplossing in de 
container.

STAP 2: Zorg dat de watertoevoer 
weer normaal verloopt, dus niet via de 
dosator.
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Enterisol® Ileitis
Waarom een instructie orale vaccinatie?
Voor de varkenshouderij is een oraal vaccin uniek! De toediening via het drinkwater of via de trog bootst de natuurlijke infectieroute na, waardoor 
immuniteit wordt opgebouwd daar waar het moet werken. Daarbij betekent orale PIA-vaccinatie voor de big een volledig stressvrije vaccinatie en 
voor de toediener betekent het arbeidsgemak. Omdat Boehringer Ingelheim van mening is dat de investering in een vaccinatie zo goed mogelijk 
moet renderen, vinden wij het belangrijk bij elk bedrijf dat start met de vaccinatie Enterisol Ileitis via drinkwater, of via de lange trog, persoonlijk een 
instructie te geven. Er geldt een vrij strikt werkprotocol; het is niet moeilijk, maar je moet netjes werken. Daarbij geldt dat elk bedrijf net weer iets 
anders is, waardoor aandachtspunten rondom vaccinatie via drinkwater of de lange trog, op detail kunnen verschillen. Op dit moment vaccineert 
in Nederland ongeveer 60% van de Enterisol Ileitis vaccinerende bedrijven via het drinkwater en ruim 30% via de trog. Vaak ben je nog op tijd met 
vaccineren bij de opleg in de vleesvarkensstal. Dat gebeurt, op geleide van bloedonderzoek, nu bij 60% van de vaccinerende bedrijven. De instructie 
vaccinatie via drinkwater is kosteloos, vrijblijvend en altijd in overleg met uw dierenarts.

Vraagt u zich af of PIA een rol speelt op uw bedrijf, dan ondersteunt Boehringer Ingelheim bij diagnostisch 
onderzoek. Bij het opstarten van de drinkwatervaccinatie tegen PIA is een medewerker van Boehringer 
Ingelheim beschikbaar om u op uw bedrijf te instrueren. Voor meer informatie neem contact op met 
uw dierenarts of met Boehringer Ingelheim via e-mail: vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com of 
website: www.boehringer-ingelheim-ah.nl of op tel nr. 072-5662411.
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Twijfel over 
optimale 

resultaten.
Voederconversie/
klachten Ileitis.

Overleg 
met dierenarts

over 
diagnostisch

plan.

Diagnostiek.
Overleg 

met dierenarts 
aanpak PIA.

Instructie 
door dierenarts

Boehringer 
Ingelheim.

Vaccinatie 
met 

Enterisol Ileitis.

Evaluatie 
technische 
resultaten 

volledig 
gevaccineerde

koppels.

Blijvende 
evaluatie 

van technische 
gegevens.

Service van Boehringer Ingelheim:
ondersteuning van diagnostiek tot evaluatie

Anita Adams Sander Bouwman Harmannus Harkema Ludwig ten Broeke Mylène Handgraaf Martijn Steenaert Nico Wertenbroek



ABCD
Enterisol® Ileitis, Lawsonia intracellularis, geattenueerd levend vaccin voor varkens, lyofi lisaat en oplosmiddel voor orale suspensie. Indicatie: Actieve immunisatie van klinisch gezonde varkens van 
3 weken leeftijd en ouder om de intestinale laesies veroorzaakt door Lawsonia intracellularis infectie te verminderen en om de variatie in groei en het verlies aan gewicht dat in verband gebracht wordt 
met de ziekte te verminderen. Onder veldcondities werd een verschil in gemiddelde dagelijkse groei tot 30 g/dag gezien voor gevaccineerde varkens in vergelijking met niet gevaccineerde varkens. 
Bescherming begint vanaf 3 weken na vaccinatie en houdt ten minste 17 weken aan. Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen. Dosering: 2 ml orale suspensie per dier. Wachttijd: nul dagen. REG NL 
10302, UDD. Meer info: Boehringer Ingelheim bv, Postbus 8037, 1802 KA, Alkmaar, tel. 072-5662411, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com
1. Bornhornder, Praktische Tierartz, 2007; 2. Schlepers, IPVS 2012

 Gezondere varkens 

 Verbeterde voederconversie1 

 Minder antibiotica2

 Varkens om trots op te zijn

Preventie werkt

PIA snel en 
makkelijk te lijf 

Er zit iets
speciaals 

in het water  

Lekker 
in mijn vel


